
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Maandag 14 november 2022 is het een Pedagogische studiedag.  
De kleuters mogen thuis blijven, terwijl de leerkrachten gaan bijstuderen. ☺ 
 
Denken jullie eraan om het google formulier in te vullen met het aantal grootouders die 
kunnen komen op de grootouderdag van woensdag 30 november? 
 
De week van 21 t.e.m. 25 november is het VOORLEESWEEK. Wie graag een verhaaltje 
komt voorlezen in de klas, mag dit aan de juf melden via mail. Je mag dan alle mogelijke 
tijdstippen laten weten en dan zal de juf je laten weten wanneer je kan langskomen. 
 
 
Nieuws KD 1 

 
Deze week gebruiken we het prentenboek ‘De auto van Max’ 
als leidraad voor ons thema. Dit boek bevat enkele 
belangrijke waarden: het samenspelen met de vriendjes van 
de klas en het delen van het speelgoed.  Zo ervaren we dat we 
niet alleen in de klas zijn en dat we het speelgoed van de klas 
met de andere kindjes moeten leren delen, dat toch wel heel 
belangrijk is.  
                                                         

 
Vrijdag mag Lewis op de verjaardagstoel. Hij wordt dan 3 jaar!  
Proficiat grote jongen!  
  

Samen spelen, samen delen! 
      Juf Karen 
 
 
Nieuws KD 2 
 
Goudlokje drong vorige week binnen in het huis van de drie beren.  
Ze had daar een stoel kapot gemaakt en in hun bed geslapen, maar ze had ook de pap van 
de beren opgegeten! 
De beren waren hier heel verdrietig over.  
 



Nu gaan we deze week ontdekken wat Berenpap is en gaan we ze zelf leren maken. 
Wat zullen die armspieren moeten werken! 
Hopelijk hebben de kleuters er niet te veel last van. ;-) 

 
Op het einde van de week gaan we ze zelf proeven! 
Jammiiee!!!!!! 

 
Hopelijk kunnen we ze goed koken als de beren! 
Smakelijk groeten, juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
De voorbije week gingen we in onze klas al op zoek naar 
verschillende vormen.  Zo vonden we heel wat speelgoed en 
materialen dat driehoekig, rechthoekig of cirkelvormig is.  Maar 
welke vormen kunnen we nog ontdekken in onze klas?  Dat zullen 
we volgende week eens gaan onderzoeken! 
Wie kan er tijdens het verlengde weekend thuis verschillende 
vormen ontdekken? 
Veel zoekplezier!       
 
 

Onze blauwtjes mogen dinsdag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ii”. 
 
Veel vormengroetjes, juf Liesbeth 


